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 3  شماره حسابداري استاندارد

  عملياتي درآمد

 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

.شودگرفتهبكار

كاربرددامنه

زيدر بادار     و رويددادااي   از معامالت حاصل  درآمد عملياتي  حسابداري  استاندارد بايد براي  اين . 3

 :شود  گرفته

 كاال،  فروش .  الف

 ، و خدمات  ارائده .  ب

امتياز و  ، درآمد حق شده  مولد سود تضمين  كه  واحد تجاري  از داراييهاي  ديگران  استفاده .  ج

 . است  د سهامسو

تعاريف

 : است  زير باار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطالحات . 8

 بدا    ، بجدز مدوارد مدرتب     سرمايه  صاحبان  در حقوق  از افزايش  است  عبارت : درآمد عملياتي

 .باشد  شده  ناشي  و مستمر واحد تجاري  اصلي  از فعاليتهاي  ، كه سرمايه  صاحبان  آورده

 توانند  مي  و مايل  مطلع  اي و فروشنده  و مايل  مطلع  خريداري  كه  است  مبلغي :  منصفانه  ارزش

  مزبور با يادديگر مبادلده    مبلغ  را در ازاي  دارايي  ، يك عادي  و در شراي   حقيقي  اي در معامله

 .كنند

درآمدعملياتيگيرياندازه

 .شود  گيري اندازه  يا دريافتني  دريافتي  ازاي مابه  منصفانه  ارزش بايد به  درآمد عملياتي . 11

  بين  قرارداد منعقده  طبق  كه  اي گونه  شود، به  موكول  آينده  نقد به  وجه  ورودي  جريان  هرگاه . 11

كاا     نقدي  فروش  بر بهاي  اضافه  ، مبلغي فروشنده  معمول  و خريدار و يا ضوابط  فروشنده

  نقدي  فروش  ، بهاي مربوط  ازاي مابه  منصفانه  ارزش  حالت اين شود، در  دريافت  يا خدمات

  بايد باتوجاه   شود، بلكه نمي  محسوب  فروشنده  درآمد عملياتي  دريافتي  اضافه  و مبلغ  است

 .يابد  نمايش  هطور جداگان به “ مالي  درآمد تأمين ”  عنوان  تحت  معامله  تجاري  محتواي  به
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  و ارزش  ماهيات   از لحاا    كاه   ديگري  كا ها يا خدمات  در قبال  كا ها يا خدمات  هرگاه . 13

 . شود نمي  درآمدزا تلقي  اي معامله  عنوان به  مبادله  گردد، اين  باشد مبادله  مشابه

كاالفروش

  يافتده   زير تحقق  شراي   كليه  شود كه  ساييشنا  زمانيكاال بايد   فروش از  حاصل  درآمد عملياتي . 11

 :باشد

  خريددار منتقدل    را بده   مورد معامله  كاالي  مالايت  عمده  و مزاياي  مخاطرات  واحد تجاري .  الف

 باشد،  كرده

يدا    اسدت   امراه  با مالايت معموالً  كه  مستمر درحدي  مديريتي  دخالت  ايچ  واحد تجاري .   ب

 ناند،  اعمال  رفته  فروش  كاالي  به  نسبت  يمؤثر  كنترل

 كرد،  گيري اتااپذير اندازه  اي گونه  به  را بتوان  درآمد عملياتي  مبلغ .  ج

 باشد، و  محتمل  واحد تجاري  درون  به  فروش  با معامله  مرتب   اقتصادي  منافع  جريان .  د

  اي گونده   به  بتوانيا خوااد شد   شده  تحمل  رفته  فروش  با كاالي  درارتباط  را كه  مخارجي .  ا

 .كرد  گيري اتااپذير اندازه

 

  كناد، معاملاه    را حفا    مالكيات   و مزايااي   از مخاطرات  اي عمده  بخش  اگر واحد تجاري . 11

 شود نمي  شناسايي  آن  از بابت  گردد و لذا درآمدي نمي  تلقي  ، فروش مربوط

دارد،   خاود نگاه    را براي  مالكيت  از مخاطرات  اهميتي كم  تنها بخش  ، واحد تجاري چنانچه . 18

 . شود مي  شناسايي  و درآمد عملياتي  تلقي  مورد نظر، فروش  معامله

  درون به  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جريان  بودن  ، محتمل درآمد عملياتي  شناخت  براي . 11

 . است  اساسي  شرط  ريواحد تجا

  شناساايي   طاور همزماان   يا روياداد باه    معامله  با يك  مرتبط  هاي و هزينه  درآمد عملياتي . 11

 .شود مي  ناميده “ درآمد و هزينه  تطابق ”فرايند، عموماً   اين. شود مي
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خدماتارائـه

اتااپذير براورد كرد،   اي گونه به  بتوان  تاس  خدمات  ارائده  متضمن  را كه  اي معامله  ماحصل  ارگاه . 11

،  معاملده   ماحصدل . شود  شناسايي  معامله  آن  تاميل  ميزان  به  بايد با توجه  مربوط  درآمد عملياتي

 :باشد  احراز شده زير  شراي   امه  كه  ورد استآبر  اتااپذير قابل  اي گونه به  زماني

 باشد،  محتمل  واحد تجاري  درون  به  با معامله   مرتب  اقتصادي  منافع  جريان .  الف

 كرد،  گيري اتااپذير اندازه  اي گونه  به  را بتوان  درآمد عملياتي  مبلغ .  ب

 باشد، و  گيري اندازه  اتااپذير قابل  اي گونه  به  معامله  تاميل  ميزان .   ج

  اتااپذير قابل  اي گونه يا خوااد شد، به  شده  تحمل  خدمات  با ارائده  درارتباط  كه  مخارجي .  د

 .باشد   گيري اندازه

  ورودي  جريان  بودن  نيز، محتمل  خدمات  از ارائاه حاصل  ياتيدرآمد عمل  مورد شناخت در . 13

 .  است  اساسي  ، شرط اقتصادي  منافع

اتااپدذير بدراورد     اي گونده   به  توانن  است  خدمات  ارائده  متضمن  را كه  اي معامله  ماحصل  ارگاه . 12

قدرار    مدورد شدناخت    بازيافت  قابل  شده تحمل  مخارج  را بايد تنها تا ميزان  كرد، درآمد عملياتي

 .شود نمي  شناسايي  سودي  اتكاپذير براورد كرد، هيچگونه  اي گونه به  توان را نمي  معامله  ماحصل  از آنجا كه.داد

  مخاار    اتكاپذير باراورد كارد و بازيافات     اي گونه  به  را نتوان  معامله  يك  ماحصل  هرگاه . 18

  عنوان به  شده تحمل  شود و مخار  نمي  شناسايي  نباشد، درآمد عملياتي  محتمل  شده تحمل

 .گيرد قرار مي  مورد شناخت  دوره  هزينه

سودسهامامتيازو ،درآمدحقشدهسودتضمين

 سدود   متضدمن   كده   واحدد تجداري    از داراييهداي   ديگدران   از اسدتفاده   ناشي  عملياتي  درآمدااي . 11

 31در بندد    منددرج   معيارااي  بايد براساس  است  مامتياز و سود سها ، درآمد حق شده  تضمين 

 :شود  زير شناسايي  شراي   تحقق  شرط به

 باشد، و  محتمل  واحد تجاري  روند  به  با معامله  مرتب   اقتصادي  منافع  جريان .  الف

 .كرد  گيري اتااپذير اندازه  اي گونه  به  را بتوان  درآمد عملياتي  مبلغ .  ب
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 :شود  زير شناسايي  مباني  به  بايد با توجه 11مذكور در بند   درآمد عملياتي . 31

 ،  زمان  مدت  براساس  شده  سود تضمين .  الف

 ، و قرارداد مربوط  محتواي  امتياز طبق درآمد حق .  ب

،  اسدت   نشدده   ثبدت   ويدهه   ارزش  روش  بده   كده   گذاريهايي از سرمايه حاصل  سود سهام .  ج

 سهامدار  توس   دريافت  احراز حق  زمان در

،  شاده   ساود تمامين    شناساايي   اساسي  شرط  اقتصادي  منافع  ورودي  جريان  بودن  محتمل . 33

 . است  درآمد عملياتي  عنوان به  سود سهامامتياز و  درآمد حق

افشا
 :افشا كند  توضيحي  بايد موارد زير را در يادداشتهاي  واحد تجاري . 34

  الزامدات   بده   باتوجده   درآمدد عمليداتي    شناخت  براي  مورد استفاده  حسابداري  ااي رويه .  الف

 ، و“ مالي  صورتهاي  ارائه  نحوه "  با عنوان 1  شماره  استاندارد حسابداري

 :از موارد زير  ناشي  دوره  طي  شده  شناسايي  درآمد عملياتي  عمده  از طبقات  ار يك  مبلغ .  ب

 و ،   سود سهام ، متيازا درآمد حق ،  شده  سود تضمين ،  خدمات  ارائه  ، كاال  فروش د

  عمدده   از طبقدات   در ادر يدك    كده   خدماتكاال يا   هاز مبادلد حاصل  درآمد عملياتي  مبلغ .  ج

 . است  منظور شده  درآمد عملياتي

اجراتاريخ

و بعد  1/1/1381  آنها از تاريخ  مالي  دوره  كه  مالي  صورتهاي  يهمورد كل استاندارد در  اين  الزامات . 32

 . االجراست شود، الزم مي  شروع  از آن

حسابداريليالملبينبااستانداردهايمطابقت

  با عناوان  18  شماره  حسابداري  المللي استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين  الزامات  با اجراي . 31

 .شود مي  نيز رعايت  درآمد عملياتي


